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Överenskommelse om Pensions- och försäkringsavtal - 
PFA 98 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Den 12 juni 1998 träffades en överenskommelse om den slutliga utformning-
en av ett nytt kommunalt pensionsavtal, Pensions- och försäkringsavtal – 
PFA 98, med samtliga kommunala arbetstagarorganisationer. 

Arbetstagarorganisationer är: 

– Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) 
– OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbunds- 
  området ingående organisationer (SKTF och LEDARNA) 
– OFR: s förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet 
  ingående organisationer (Vårdförbundet) 
– Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarförbun- 
  det, Lärarnas Riksförbund och SKOLLEDARNA) 
– 21 SACO-organisationer samfällt (20 organisationer varav 9 tillhörande 
  AkademikerAlliansen samt Sveriges Läkarförbund). 

Överenskommelsen, som gäller fr.o.m. 1998-01-01, omfattar följande: 

Förhandlingsprotokoll om PFA 98 daterat 1998-06-12 med bilagor 
Pensionsbestämmelser — PB  (bilaga 1 till PFA 98) 
Centrala och lokala protokollsanteckningar  (bilaga 2 till PFA 98) 
Centrala protokollsanteckningar  (bilaga 3 till PFA 98) 
Protokollsmall till lokalt kollektivavtal om PFA 98  (bilaga 4 till PFA 98). 

Till detta cirkulär bifogas överenskommelsen (bilaga 1), en kortfattad redo-
görelse som avslutas med en beskrivning av övergångsregler (bilaga 2) samt 
en sammanställning över pensionsavgifter (bilaga 3). 
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Efter semesterperioden återkommer vi med en mer detaljerad och omfat-
tande redogörelse. Vi kommer då också att informera om våra kommande 
kurser och konferenser om pensionsavtalet. 

Beträffande de ändringar som gjorts i hittillsvarande pensionsavtal, PA-KL, 
hänvisar vi till ett separat cirkulär. 

Rekommendation om beslut 

Förbundsstyrelsen rekommenderar kommunen besluta 

att i anledning av centralt träffad överenskommelse med berörda arbetsta-
garorganisationer för tillämpning i kommunen fr.o.m. 1998-01-01 antaga be-
stämmelserna enligt PFA 98 och 

att efter framställning från berörd arbetstagarorganisation teckna lokalt 
Pensions- och försäkringsavtal — PFA i enlighet med det centrala förhand-
lingsprotokollet. 

Frågor 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Anders Mellberg och 
Cajsa Linder, Förhandlingssektionen.  

Beträffande frågor av ekonomisk/finansiell art, redovisning o.dyl. hänvisar 
vi till i första hand Britta Hagberg och Niclas Johansson, Finanssektionen 
respektive Anders Nilsson, sektionen för ekonomistyrning. 
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